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El vi

Robert J. Mur
Especial Tradició Brut Nature Reserva
ruit d’una rigorosa selecció del vi base,
F
aquest cava Especial Tradició Brut Nature
Reserva està produït artesalment amb una lleu-
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gera maceració dels raïms a temperatura controlada. Elaborat amb un 60% de Xarel.lo, que
li confereix personalitat i estructura, i la resta
amb Macabeu (20%) i Parellada (20%). És un
cava amb vint-i-quatre mesos de repós a les
caves. El seu color és groc palla molt brillant.

Escola de
Tastavins
del Gironès

Aroma floral amb notes de solatge noble. En
boca és saborós, cremós i amb una fina acidesa que el fa fresc i atractiu. Prersentació amb
etiqueta moderna i elegant. Preu aproximat:
8,90 euros. Recomanat com a aperitiu, servit
entre 6 i 8 graus de temperatura, i també amb
marisc i peix blanc a la planxa.
El celler elaborador: Bodegas Mur, emplaçat a Sant Sadurní d’Anoia, va ser fundat l’any

1918 per la familia
Santacana. Al llarg de
tota la seva història,
els seus responsables han mantingut
un estricte respecte a
la tradició artesanal,
que es reflecteix en
la seva àmplia gamma de caves. També
elaboren vins blancs,
rosats i negres. Recomanem una visita
a les seves instal.lacions. Per a més informació: www.murbarcelona.com
i
www.girovi.cat

Col.leccionisme

Gironins del segle XIX
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filatèlic català
Torroella de Montgrí inaugura dissabte que ve la VII Expofil
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issabte que ve, dia 19 de novembre, començarà a Torroella de Montgrí la VII Expofil Catalana, la cita competitiva bianual
que organitza la Federació de Societats Filatèliques del Principat i que per tercer cop arriba a
les comarques gironines. L’entitat filatèlica i numismàtica torroellenca ha dedicat els darrers
mesos un gran esforç per mantenir el nivell de
les anteriors edicions, celebrades a Tordera, Girona, Barcelona i Vilanova i la Geltrú. Es tracta
d’una societat filatèlica relativament novella i
petita, quant a anys de trajectòria i de socis, però
ja consagrada com un dels referents en la filatèlia del segell usat i la història postal.
El passat dia 4 de novembre ja es va inaugurar la V Mostra de Col.leccionisme en general,
que en les anteriors edicions coincidia amb l’exhibició filatèlica i que aquest any s’ha hagut de
separar en el temps. L’Expofil Catalana, que s’inaugura dissabte vinent, es farà a l’antiga fàbrica «Martinoy i Garcia» (ara propietat de Termac), situada a la carretera de Sant Jordi. En el
mateix acte es procedirà a la presentació de dos
segells personalitzats de la sèrie «Tu sello», dedicats al quart centenari (1611-2011) del pou
del carrer del Jou, i al mateix logo de l’Expofil.
Igualment, es mostrarà el matasegells commemoratiu, que comenzarà a emprar-se a l’estafeta postal temporal l’endemà diumenge.
Fins al dia 27, que serà quan se celebrarà el
dinar de palmarès, amb el lliurament de diplomes, medalles i trofeus, i la clausura oficial de
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l’exposició, s’han programat diversos actes, com
ara la conferència sobre Filatèlia fiscal a càrrec
de Xavier Andreu, i visites guiades d’escolars.
La participació representa un augment sobre
l’anterior Catalana, i un nivell similar a les altres trobades competitives. S’exposaran 374
quadres, a més de 5 de Literatura filatèlica, que
aporten un total de 69 participants: 6 de Juvenil, 6 de la secció Oficial, i 57 de Competició.
Un jurat nomenat per la Fecafil dirimirà la categoria i el repartiment de medalles.
El comitè organitzador de l’Expofil de Torroella està integrat per Pere Subirà, com a president; Antonio J. Maqueda, adjunt; Josep Morraja, portaveu; Ramon Ribas, secretari; i Jaume
Mestres, Joaquim Puig, Francesc Juscafresa, Jaume Prat, Josep Sais, Antonio Bueno, Martí Colls
i Rosa Puigvert, vocals. El comitè d’admissió
l’han format Pere Subirà, Antonio J. Maqueda i
Josep Morraja i els comissaris regionals han estat Jesús Cercadillo (Girona); Josep Garsaball
(Lleida); Jordi-Xavier Giner (Tarragona), i Enric
Mir (Barcelona). D’altra banda, el Comitè
d’Honor el formen Artur Mas, president de la
Generalitat de Catalunya; Jaume Torramadé,
president de la Diputació de Girona; Jordi Cordon, alcalde de Torroella de Montgrí; Manuel
Rey, director territorial de Correus; Joan Isern,
president de la Federació Catalana; Núria
Bosch, regidora de Cultura de Torroella; Fernando Aranaz, president de FESOFI, i Pere Subirà, president de l’associació de Torrella.

o deixava de fer-li gràcia com cadascú,
N
segons la seva procedència o la seva
professió, veia el seu entorn de manera particular. Tothom tenia el seu propi punt de
vista: un pintor hi veia una tela plena de colors i pinzellades, un poeta adjectius i metàfores, un pagès camps per sembrar... i ell
cada vegada que mirava un camp no podia
evitar pensar en mesures i parcel·les. No era
pas estrany que fos així, al capdavall era
professor de matemàtiques i agrimensor.
Pere Bassols Colomé va néixer a Olot el
1810. Dels seus primers anys de vida no se’n
saben massa coses i la primera dada relacionada amb la seva biografia és de 1833.
Aleshores, quan tenia 23 anys, va obtenir el
títol de mestre. Segons les fonts, a partir d’aquell moment es va dedicar sobretot a l’ensenyament de les matemàtiques.
El 1844, quan feia onze anys que exercia
la docència, fou nomenat director d’instrucció pública de Castelló d’Empúries. Més
endavant, coincidint amb el seu trenta-cinc
aniversari, Pere Bassols Colomé va obtenir
dos títols: d’una banda el de mestre superior i de l’altra el d’agrimensor.
A mitjans del segle XIX la tasca dels agrimensors era vital. Tal i com han explicat els
professors Francesc Nadal i Jesús Burgueño, aquells experts en mesurar i cartografiar terrenys eren imprescindibles en una
època en la qual encara predominava el
component agrari per damunt de l’industrial
i urbà. El fet que Bassols treballés com a
mestre a Castelló d’Empúries va propiciar
que bona part dels seus treballs com a agrimensor quedessin circumscrits a terres empordaneses. El 1853 va realitzar l’estudi Estado general de las fincas que componen el
término de Vilajuïga con expresión de su cabida i onze anys més tard va rebre l’encàrrec per part de l’Ajuntament de Roses de
realitzar un plànol de dues finques del terme municipal anomenades Els estenedors i
l’Era dels Brugataires. Val a dir que aquestes dades les hem extret de la recerca que
Nadal i Burgueño van
presentar a la segona
edició del Congrés Català de Geografia celebrat el 2008. Així mateix, segons Esteve Paluzié, Pere Bassols Colomé hauria publicat
Tratado de aritmética,
álgebra y geometría
aplicadas a la agricultura, del qual no hem Xavier
aconseguit trobar cap
Carmaniu
referència bibliogràfica. Tampoc no hem Mainadé
pogut esbrinar la data Historiador
exacta de la seva mort. i periodista

